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Comunitat | 01:Dimensió | 02:Rols | 03:Implicació | 04:Captació Calculeu la dimensió de la comunitat potencial i la comunitat més immediata a implicar. Mireu d’obtenir 
dades reals i feu hipòtesi realistes sobre el percentatge a implicar. Quantes persones calen perquè el 
projecte sigui viable? Podreu arribar a implicar-les?

Dimensió per persones. Mètode TAC-CAC-COC | Comunitat 01.a Aquest full és per calcular la dimensió per nombre de persones, feu servir el full següent si feu el càlcul per nombre 
d’organitzacions.

Quantitat  (valor numèric) Fracció  (en percentatge del nivell anterior)

Total Available Community
Comunitat Total Possible. Dona una idea de la magnitud de les possibili-

tats de canvi que podem arribar a generar en el 
cas que el projecte trobi la sostenibilitat i sigui 
capaç de trobar aliances amb altres comunitats i 
iniciatives amb qui compartim propòsit i Missió, 
Visió i Valors.

Potencial a escalar. «Univers» del projecte. 
Dimensió de la comunitat total de persones 
amb determinat perfil que poden compartir 
una mateixa sensibilitat i poden arribar a 
donar suport al projecte.

Committable Available Community
Comunitat Implicable Disponible Magnitud de les persones que poden estar 

sensibilitzades en aquest tipus de solució 
col·lectiva, sigui amb aquest projecte o un altre 
de similar, a qui es podria arribar a implicar o 
amb qui col·laborar quan el projecte estigui en 
funcionament.

Subconjunt TAC, comunitat objectiva, volum 
de persones a qui podem arribar que 
comparteixen la necessitat detectada i poden 
voler resol-dre-la de manera col·lectiva

Committable Obtainable Community
Comunitat Implicable Obtenible En la fase actual del projecte magnitud de 

persones a qui ens hauríem d’adreçar i a qui ens 
podrem adreçar amb els recursos que tenim. És 
una dada molt important per validar la proposta 
i veure si el projecte té sentit en relació al 
nombre de persones que s’hi podran implicar.

Subconjunt de CAC, comunitat potencial a qui 
és viable adreçar-nos. Estimació de les 
persones que es voldran implicar a curt 
termini, contribuiran a mobilitzar els recursos 
necessaris i participar totalment a la propos-ta.

Permet validar les primeres hipòtesi amb 
persones que formen part del col·lecitiu al que 
ens adreçarem en una primera fase. Sortir de la 
closca del grup impulsor per rebre el contrast de 
la comunitat potencial.

Persones amb els perfils de COC a qui ens 
podem adreçar immediatament per contrastar 
la definició i hipòtesi dels projecte, que poden 
participar al grup impulsor, provar el projecte 
en prototipo o participar en prototipar-lo.
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Comunitat | 01:Dimensió | 02:Rols | 03:Implicació | 04:Captació Calculeu la dimensió de la comunitat potencial i la comunitat més immediata a implicar. Mireu d’obtenir 
dades reals i feu hipòtesi realistes sobre el percentatge a implicar. Quantes organitzacions calen perquè 
el projecte sigui viable? Podreu arribar a implicar-les?

Dimensió per organitzacions. Mètode TAC-CAC-COC | Comunitat 01.b Aquest full és per calcular la dimensió per nombre d’organitzacions, feu servir el full anterior si feu el càlcul per 
nombre de persones.

Quantitat  (valor numèric) Fracció  (en percentatge del nivell anterior)

Total Available Community
Comunitat Total Possible. Dona una idea de la magnitud de les possibili-

tats de canvi que podem arribar a generar en el 
cas que el projecte trobi la sostenibilitat i sigui 
capaç de trobar aliances amb altres comunitats i 
iniciatives amb qui compartim propòsit i Missió, 
Visió i Valors.

Potencial a escalar. «Univers» del projecte. 
Dimensió de la comunitat total de persones 
amb determinat perfil que poden compartir 
una mateixa sensibilitat i poden arribar a 
donar suport al projecte.

Committable Available Community
Comunitat Implicable Disponible Magnitud de les persones que poden estar 

sensibilitzades en aquest tipus de solució 
col·lectiva, sigui amb aquest projecte o un altre 
de similar, a qui es podria arribar a implicar o 
amb qui col·laborar quan el projecte estigui en 
funcionament.

Subconjunt TAC, comunitat objectiva, volum 
de persones a qui podem arribar que 
comparteixen la necessitat detectada i poden 
voler resol-dre-la de manera col·lectiva

Committable Obtainable Community
Comunitat Implicable Obtenible En la fase actual del projecte magnitud de 

persones a qui ens hauríem d’adreçar i a qui ens 
podrem adreçar amb els recursos que tenim. És 
una dada molt important per validar la proposta 
i veure si el projecte té sentit en relació al 
nombre de persones que s’hi podran implicar.

Subconjunt de CAC, comunitat potencial a qui 
és viable adreçar-nos. Estimació de les 
persones que es voldran implicar a curt 
termini, contribuiran a mobilitzar els recursos 
necessaris i participar totalment a la propos-ta.

Permet validar les primeres hipòtesi amb 
persones que formen part del col·lecitiu al que 
ens adreçarem en una primera fase. Sortir de la 
closca del grup impulsor per rebre el contrast de 
la comunitat potencial.

Persones amb els perfils de COC a qui ens 
podem adreçar immediatament per contrastar 
la definició i hipòtesi dels projecte, que poden 
participar al grup impulsor, provar el projecte 
en prototipo o participar en prototipar-lo.



Fonts de dades
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Model de sostenibilitat procomú
En aquest full originàriament hi ha algunes fonts d’exemple que es poden substituir o completar

Què busquem Dades útils TAC CAC COC Fonts de dades

Nombre d’entitats no lucratives

x

Associacions i federacions 71.561,00

Fundacions 2.586,00

Altres 242,00

Total no lucratives 74.389,00

Nombre d’entitats no lucratives amb plans de voluntariat

x x

x x

Associacions i federacions 35.780,50

Fundacions 2.017,08

Altres 77,44

Total no lucratives 37.875,02

Nombre de persones joves voluntàries a Catalunya 

x x

x x

Joves voluntaris 16-25 any 10.046,72

Joves potencials voluntari 8.409,47

Joves voluntaris + potenci 18.456,19

Comunitat | 01:Dimensió | 02:Rols | 03:Implicació | 04:Captació
Fonts de dades que s’utilitzen per calcular la dimensió i elaborar hipòtesi. Per una mateixa quantitat pot 
ser necessari utilitzar vàries fonts que ens la validin o que validin el percentatge de la dimensió anterior.

Fonts de dades per calcular les dimensions | Comunitat 01

Font: Estadístiques Departament de Justícia Generalitat 2019

Font: Informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya – Dir.Gral.Acció Cívica – Generalitat de Catalunya 2018

Font: Els catalans i el voluntariat – Institut Català del Voluntariat 2001

Font: Informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya – Dir.Gral.Acció Cívica – Generalitat de Catalunya 2018

Font: Els catalans i el voluntariat – Institut Català del Voluntariat 2001

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/dret_entitats
http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Informe-de-l%E2%80%99associacionisme-i-el-voluntariat-a-Catalunya-2018.pdf
https://xarxanet.org/sites/default/files/gencat-els_catalans_i_el_voluntariat_2001.pdf
http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Informe-de-l%E2%80%99associacionisme-i-el-voluntariat-a-Catalunya-2018.pdf
https://xarxanet.org/sites/default/files/gencat-els_catalans_i_el_voluntariat_2001.pdf

